1

WIJKKRANT JAARGANG 44 № 3 NOVEMBER 2018

Schilderswijk

IN DIT NUMMER o.a.:
• Verslag panoramavisie				

4

• Bewonersavond Wijkraad 10 december

3

• Meedenken over toekomst Kostverloren 10
• Panorama H.W. Mesdagplein			

20

WWW.SCHILDERSWIJKGRONINGEN.NL

VOOR KOSTVERLOREN EN DE SCHILDERSBUURT IN GRONINGEN

2

COLOFON
De Wijkkrant Schilderswijk is een
uitgave van de Wijkraad Schilderswijk en verschijnt drie à vier keer per
jaar huis-aan-huis in Kostverloren en
de Schildersbuurt in een oplage van
4200 exemplaren.
De wijkkrant is digitaal te vinden of
verschijnt binnenkort op
www.schilderswijkgroningen.nl.
Redactie
Martin van Koldam
Grietje Scholtens
Emailadres redactie:
wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl
Vormgeving
JETZT!
Jet Hardick
Otto Eerelmanstraat 14
9718 JZ Groningen
tel.: 06 48 14 33 90
aan@jetzt.nu
www.jetzt.nu
Druk
Drukkerij de Volharding,
tel.: 050-312 72 23
volharding@wxs.nl
Inzenden kopij
U kunt berichten en foto’s zenden naar
het e-mailadres van de redactie
(wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl).
Lever ‘platte’ tekst aan.
Dat wil zeggen: zonder woorden in
vette en/of cursieve letters.
Voor foto’s geldt als richtlijn een
bestandsgrootte van minimaal 1Mb.
Gebruik voor het aankondigen van
activiteiten en dergelijke niet meer dan
150 woorden en vermeld hierbij een
contactpersoon met contactgegevens.
Kopijsluiting voor het eerstvolgende
nummer: 22 februari 2019. De krant
verschijnt eind maart

VAN DE BESTUURSTAFEL

N

a de lange hete zomer is er weer werk aan de winkel. Er zijn al
diverse activiteiten in de wijk geweest, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse
Student & Buren feest in de Jozef Israëlsstraat, een bijeenkomst
van de werkgroep Panoramavisie waarin het gesprek aangegaan werd met
wijkbewoners over ideeën en acties om onze wijk leefbaar te houden en te
verbeteren, een nieuwe plaatsing van de inmiddels bekende Stolpersteine
(om oorlogsslachtoffers te gedenken) en de opening van het heringerichte
Blekerplantsoen. Zie voor verslagen/foto’s hiervan elders in deze krant.
Ook de rest van het jaar zijn er nog diverse activiteiten. Rond de
verschijningsdatum van deze krant zijn er zowel in Kostverloren als in de
Schildersbuurt weer milieudagen waar je van je grofvuil af kunt komen.
Op 10 december vindt de jaarlijkse bewonersavond plaats.
Zie de aankondiging elders op deze pagina.
Op het ‘Prikbord’ in het midden van deze krant staan nog veel meer leuke
activiteiten. Ook als je zelf iets organiseert, kun je hier (gratis) een oproep
plaatsen. Houd ook onze facebookpagina en de vernieuwde website in de
gaten voor leuke activiteiten (en nieuwtjes) in de wijk.
We maken ons alvast een beetje op voor de feestdagen. Hoewel nog een
beetje vroeg, wensen we jullie alvast een hele fijne kerst en een gelukkig
nieuwjaar. De volgende wijkkrant verschijnt in het voorjaar. Als je kopij hebt
voor het volgende nummer, mail dat dan vóór 22 februari 2019 naar
wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl.
De Wijkraad

GEVRAAGD BESTUURSLEDEN
VOOR DE WIJKRAAD SCHILDERSWIJK
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Bewonersavond
van de Wijkraad
10 december, Op Mars

Eén keer per jaar organiseert de
Wijkraad een bewonersavond voor
ingezetenen van de Schilderswijk.
Dit jaar is dat op maandag 10 dec.
Aanvang 19.30 uur;
inloop vanaf 19.15 uur
Locatie: ‘Op Mars’,
H.W.Mesdagstraat 72

Vernieuwde website
Misschien heb je het al gezien: we hebben een vernieuwde website.
Frisser en levendiger dan de vorige. Het is best een klus om een hele
nieuwe site te bouwen, maar met vereende krachten is dat gelukt.
Houd de nieuwtjes hierop in de gaten. Hierin worden activiteiten
in de wijk aangekondigd. Ook via de WIS schermen bij de Spar in
Kostverloren en bij Benny’s aan de Herman Colleniusstraat en onze
facebookpagina houden we jullie op de hoogte van activiteiten in en
nieuws over de wijk.

schilderswijkgroningen.nl

De bijeenkomst kent een kort
formeel gedeelte (verslag vorige
bewonersoverleg, mededelingen,
bestuurssamenstelling).
U kunt de verslagen op onze website
vinden of afhalen op 6 december
tussen 17 en 17.30 uur in ‘Op Mars’.
Er is dit keer geen thema
geprogrammeerd, maar u kunt
kennis maken met de wijkraad: wie
zijn wij, wat doen wij en wat kunt u
betekenen voor ons of voor de wijk.
Vragen? Stuur een mail naar
Grietje Scholtens, voorzitter@
schilderswijkgroningen.nl

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Wil je je inzetten op bestuurlijk niveau voor Kostverloren en Schildersbuurt?
Vind je het belangrijk om mee te denken over de leefbaarheid van de wijk?
Weet je goed om te gaan met diverse mensen, partijen en meningen?
Dan vind je het wellicht leuk om zitting te nemen in de Wijkraad Schilderswijk.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Informatie bij de voorzitter Grietje Scholtens:
Tel 06-42749311 / voorzitter@schilderswijkgroningen.nl

REDACTIE ZOEKT NIEUW TALENT
Ben je iemand met taalgevoel? Kan je onder tijdsdruk werken? Ligt jouw hart in de
Schilderswijk? Dan ben jij misschien iemand voor de redactie van de Wijkkrant.
Wij zijn op zoek naar kandidaten om ons team te versterken. M of V maakt niet uit; een
K zou goed passen. K van Kostverloren wel te verstaan. Woon je aan de oostkant van
de Friesestraatweg, dan ben je evengoed welkom. Er is genoeg te doen.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Dan kun je het beste een
mail sturen naar wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl of bellen met
Martin van Koldam, 06-26425966

Belangrij ke telefoonnummers
Als elke seconde telt
Algemeen alarmnummer 112
In niet-levensbedreigende situaties
Politie 		
0900 – 8844
Doktersdienst 		
0900 – 9229
Meldpunt overlast
(050) 587 58 85
Storingsnummers
Drinkwater 		
Gas en stroom		
Kabel (TV en radio)

(050) 368 86 88
0800 – 9009
0900 – 0740

Diversen
Dierenambulance
Gemeente Groningen
Ombudsvrouw 		
WIJ-team 		
Nijestee, onderhoud
OBS Petteflet		
BSO Schildersbuurt

0900-1822
(050) 367 10 00
(050) 318 65 68
(050) 367 72 02
(050) 853 35 33
(050) 321 04 50
(050) 313 03 88

Beeldpuzzel op pagina 30
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BRAINSTORMEN OVER DE SCHILDERSBUURT
HOGE OPKOMST VAN WIJKBEWONERS

Welstand

Zeventig bewoners van de Schildersbuurt bezochten op 29
september in Het Kasteel de bijeenkomst die de werkgroep
Panoramavisie had georganiseerd over de toekomst van hun
wijk. De hoge opkomst was een mooie opsteker voor de
organisatoren.

Aan deze tafel kwam met name de vraag aan de orde
hoe het toch komt dat ‘welstand’ bij ons in de wijk
nogal, op zijn zachtst gezegd, verschillende gevoelens
oproept. En wat daar, als je die verschillende gevoelens
tenminste als een probleem ziet, dan in de praktijk aan
is te doen. Enigszins gechargeerd kun je spreken van
twee manieren om tegen welstand aan te kijken:

De werkgroep Panoramavisie bestaat uit vertegenwoordigers
van bewonersgroepen, de drie Schilderskwartieren en de
Wijkraad. Doel van de bijeenkomst was om wijkbewoners mee
te laten denken over de vraag waar we met onze wijk naar toe
willen en welke thema’s daarbij onze aandacht vragen.
Enquête
In de aanloop naar de bijeenkomst had de werkgroep in het
vorige nummer van de wijkkrant een enquête geplaatst waarin
wijkbewoners konden aangeven welke thema’s zij belangrijk
vinden. Vier onderwerpen sprongen eruit, zo bleek aan het
begin van de bijeenkomst bij de bekendmaking van de uitslag.
In volgorde van uitgebrachte stemmen waren dat:
- behoud uitstraling (koesteren beschermd stadsgezicht)
- balans bevolkingsopbouw
- mooi groen
- vermindering overlast
Na het plenaire gedeelte verdeelden de deelnemers zich over
zeven tafels. Aan elke tafel stond een thema ter discussie.
Het programma bestond uit twee discussierondes, waarna
iedereen zich weer verzamelde in de grote zaal. Daar brachten
de gespreksleiders verslag uit. Dat doen ze hier nogmaals,
maar dan op papier.

‘Het Kasteel’ was een uitstekende locatie om zowel plenair als in
groepjes van gedachten te wisselen.

Handhaving
Onder de aanwezigen bevonden zich ook buurtagent Anneke
Lammers, wijkmanager Nienke Alkema en wijkwethouder
Roeland van der Schaaf. In een afsluitend ‘woordje’ sprak deze
zijn waardering uit voor het initiatief. Van der Schaaf ging ook
in op de kritiek vanuit de buurt dat de regelgeving weliswaar
verbeterd is, maar dat je daar weinig mee opschiet wanneer
het ontbreekt aan toezicht op de naleving ervan. De wethouder
was het daarmee eens. Handhaving moet en zal meer aandacht
krijgen, gaf hij te kennen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de bijeenkomst
of dit artikel, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@
schilderswijkgroningen.nl
Met dank aan Idsard Hendriks voor de prachtige foto’s en
aan de heer Broekema van het Noorderpoortcollege voor
het uitstekende gastheerschap.

Wijkgenoot Jochem van Woerden praatte de middag aan elkaar op een heldere en ontspannende wijze.

DOOR TOM VAN DER MEULEN

(1) Zij die de welstand begrijpen, er eventueel ook in de
praktijk mee hebben gewerkt, en het rijtje compleet hebben
waar welstand in ingekaderd kan worden: rijksmonumenten,
gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en
dorpsgezichten, en overig (waar welstand eventueel een
element kan zijn in het beoordelen van bouwinitiatieven,
er zijn namelijk ook welstandsvrije gebieden). We kunnen
hier spreken van de connaisseurs. In de verbetering van
de verhouding tussen bevolking en welstand zien zij het
pad van voorlichting, en vooral ook van uitleg van ’hoe
welstand werkt’ voor zich. Je kunt hier spreken van een
objectgerichte benadering: het object is de welstand met
alles drop en dran, en dat moet op enige manier, door
voorlichting, maar vraag dan vooral niet verder, ‘bij de
mensen landen’.
(2) Zij die zich afvragen hoe het kan dat in een
beschermd stadsgezicht als de Schildersbuurt zoveel aan
bouwinitiatieven passeert dat op zijn minst vragen oproept.
Burgers zijn trots op hun buurt, zijn er ook trots op dat
het een beschermd stadsgezicht is, maar zien vervolgens
met lede ogen aan dat dit in de praktijk niet die gevolgen
heeft in het beoordelen van bouwinitiatieven waarop men,
terecht of ten onrechte, hoopte. Uitleg van hoe ‘welstand
werkt’ zal hier niet helpen. Hier is op zijn minst een
subjectgerichte benadering aangewezen. Mensen wensen
serieus genomen te worden, willen van de hoed en de rand
weten en willen, bijvoorbeeld van de stadsbouwmeester of
een andere ingevoerde, (en niet van mensen die wel eens
‘met welstand hebben gewerkt’) precies weten hoe men
tot zijn criteria is gekomen. En hoe het beoordelen van
bouwinitiatieven concreet in zijn werk gaat.

Zou je het in onderwijstermen willen vatten dat spreek je
bij (1) van aanbodgestuurd en bij (2) van vraaggestuurd
onderwijs. Hoe het met de aanbodgerichte benadering
kan aflopen hebben we enkelen jaren geleden in de
Schildersbuurt kunnen zien. Toen hadden we hier het
welstandsexperiment: samen met de buurt zouden criteria
worden ontwikkeld waaraan bouwinitiatieven beoordeeld
zouden kunnen worden. Dit experiment bracht in de buurt
niet het draagvlak voor welstand waarop de gemeente
hoopte. Dat had alles te maken met de objectgerichte
benadering die werd voorgestaan.

Enkele betrokken buurtbewoners maakten een
inventarisatie/typologie van de straten in de buurt en dat
werd bij de gemeente neergelegd. Van enige participatie
met de bewoners was geen sprake, het was een onderonsje
van connaisseurs. Zeker, er is met foto’s en overzichten
gewerkt in Op Mars, mensen konden meewandelen met
de opstellers van de typologie, maar dat alles kwam niet
verder dan wat de filosoof Popper het ‘bucketmodel’ noemt:
alles in een emmer gooien en hopen dat het dan wel
wordt geconsumeerd. De bewoners werden in essentie
niet serieus genomen maar moesten maar geloven ‘dat
dit nu het beste was’. Was die typologie slecht? Neen, het
was en is een prima typologie, die uiteindelijk ook in de
gemeentelijke welstandnota is opgenomen. Maar er is geen
verbinding gelegd met wat er aan vragen en behoeften in
de buurt leefde. (Wat al op de eerste bijeenkomst bleek
met het minder gelukkig optreden van de voorzitter/
gespreksleider, maar dat terzijde).
De uitdaging voor nu zit er in deze aanpak te vermijden
en in te zetten op een benadering waarbij de betrokken
buurtbewoner, die relevante vragen heeft die verder gaan
dan ‘hoe werkt het’, serieus wordt genomen.
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Duurzaam energiegebruik

Meer kwalitatief groen

DOOR MATHIJS GROENEVELD

DOOR JAKOB WOLTERS

Het goede nieuws is dat veel mensen
al veel maatregelen hebben genomen
op het gebied van duurzame energie
zoals zonnepanelen en isolatieglas. Het
minder goede nieuws is dat een aantal
andere maatregelen zoals muurisolatie
zeer moeilijk en/of kostbaar zijn in onze
wijk, gezien de bouwstijl van de oude
huizen. Het is dan ook de vraag hoe
we op een betaalbare en acceptabele
manier van het laatste restje fossiele
energie afkomen.
Vanuit het in ontwikkeling zijn de
Klimaatakkoord krijgen gemeentes de
rol om per wijk een warmtetransitieplan
te maken (hoe worden huizen in een
bepaalde wijk straks duurzaam

verwarmd, bijvoorbeeld met een
warmtenet, warmtepompen, groen
gas enzovoorts?). Uit de gesprekken
bleek dat bewoners hier pro-actief en
als collectief over in gesprek willen
met de gemeente en dat daar een rol
is weggelegd voor de wijkraad en/
of Schilderskwartieren. We moeten
niet worden overvallen met mogelijk
ongewenste maatregelen, maar zelf al
nadenken over de gewenste oplossing.
Een mogelijk oplossing is bijvoorbeeld
een centrale wijkwarmtepomp waarbij
het warme water vervolgens via een
warmtenet naar de huizen wordt
getransporteerd. Een eigen CV-ketel
wordt dan mogelijk overbodig.

Maar ook concretere ideeën werden
geopperd, zoals het plaatsen van
artikelen over duurzame energie
(met voorbeeldprojecten uit de wijk)
in de wijkkrant. Daarmee wordt het
kennisniveau verhoogd, mensen
geïnspireerd en mogelijk aangezet
tot het nemen van maatregelen zodat
we als wijk een stukje bijdragen aan
de energietransitie. Andere concrete
voorbeelden waren het stimuleren van
groene daken en verticaal groen. Ook
moet er voldoende aandacht komen voor
mogelijke negatieve neveneffecten van
duurzame technieken. Kortom, volop
inspiratie!

Groen in je buurt draagt bij aan de leefbaarheid en het welbevinden. Onderzoek heeft uitgewezen dat een groene omgeving
de kwaliteit van leven verhoogt. Daarbij gaat het wel om kwalitatief groen dat in je directe leefomgeving (max. 300 m.) staat. Bij
onze tafel hebben we in twee stappen het groen in de buurt tegen het licht gehouden. Daarbij hebben we in eerste instantie ons
beperkt tot publiek groen.
De Schildersbuurt is behoorlijk versteend. Er zijn weinig wat grotere groene vlekken in de vorm van perkjes. Het meeste
openbaar groen zijn de bomen langs onze straten. De kwaliteit is erg wisselend. Er was veel waardering voor het groen in de
Leeuwarderstraat en het tweede deel van de nieuwe Blekerstraat. Ook het nieuwe Blekerplantsoen is een voorbeeld van kwalitatief
goed groen. Bij deze positieve voorbeelden spreken met name de variatie in begroeiing en de structuur aan.
In negatieve zin vallen vooral de beide pleinen in de buurt op, het Jozef Israëlsplein en het HW Mesdagplein. Ook de groenstrook
aan de Melkweg wordt slecht beoordeeld. Kwalitatief slecht, eenzijdig of het nagenoeg ontbreken van groen bepaalden op deze
plekken het oordeel. Dit zijn ook de plekken waar de deelnemers prioriteit aan zouden willen geven bij een volgende groene impuls
in onze wijk.
Kwalitatief beter groen komt niet vanzelf. De bomen aan de Kraneweg, het Palet en het Blekerplantsoen laten zien dat wij als
bewoners er behoorlijk aan moeten trekken om het groen in onze buurt een kwaliteitsimpuls te geven. Maar waar we direct mee
kunnen beginnen is ons eigen groen, met een boomspiegel of een geveltuin.

Sociale cohesie en overlast
DOOR JACOBIEN SCHLECHT

Bestemmingsplannen en regelgeving
DOOR JOSÉ HEESINK
Het zal niemand verwonderen dat onze tafel veel aandacht trok.
Een grote wens van vrijwel alle deelnemers was een meer gemêleerde buurt. Een aantal deelnemers gaf aan het uitsluitend over
overlast te willen hebben. Sociale cohesie heeft naar hun mening te maken met gedragsnormen en juist die normen worden
geschonden bij overlast.
We probeerden tot een aantal praktische oplossingen te komen:
• Lijst van huisoudsten opvragen bij de studentenverenigingen plus telefoonnummers.
• Appen met een studenten(buur)huis en daarin ook de huiseigenaar opnemen.
• Buurtbemiddeling via MJD inschakelen. Buurtprotocol opstellen over wat te doen bij overlast.
De wijkagente Anneka Lammers, die bij beide sessies aanwezig was, legde uit dat het voor de handhaving belangrijk is om het
geluidsprotocol te volgen:
Altijd een melding doen bij Meldpunt Overlast en bij de Politie. Pas dan kan er een proces verbaal volgen.
Tenslotte werd de wens uitgesproken te komen tot een projectgroep die voortdurend contact onderhoudt met de studentenpanden.
In de tweede sessie werd dit laatste idee nader uitgewerkt. Na afloop meldden zich spontaan vijf personen aan voor deze groep.
We hopen met dit enthousiasme snel aan de slag te kunnen gaan.

Aan de tafel over bestemmingsplannen en regelgeving
waren de deelnemers over het algemeen wel tevreden
over de veranderingen in de regels die de laatste jaren zijn
doorgevoerd maar niet over de handhaving daarvan. Wel is
er nog behoefte aan het reguleren van Airbnb. Nagedacht
werd over effectieve en haalbare strategieën om op te
kunnen treden tegen situaties die niet meer mogen en niet
wenselijk zijn.
Er was een duidelijke behoefte aan het goed in beeld
krijgen van meldingen over overlast en illegale praktijken:
hoe vaak wordt er gemeld en wat wordt er mee gedaan.
De app meldstad lijkt niet goed te werken. Meldingen
komen vaak niet bij de juiste instanties terecht en bewoners
constateren dat hun eerdere meldingen soms niet meer
terug te vinden zijn in het systeem. Helaas wordt ook de
gemelde praktijk vaak niet aangepakt.

Graag wil de buurt een jaarlijks overzicht van meldingen
over overlast en andere onbedoelde praktijken die door de
bewoners bij de het meldpunt of de politie worden gemeld.
Mogelijk kan de gemeente hier jaarlijks over rapporteren.
Voorgesteld werd om elke melding in cc aan de besturen
van de Schilderskwartieren te melden. Daarnaast was er
behoefte aan een ABC voor melden. Vergelijkbaar met
de poster/kaart voor de verschillende afvalstromen van
de milieudienst willen we een kaart ontwikkelen voor het
melden van verschillende overlastsituaties.
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WWW.SCHILDERSWIJKGRONINGEN.NL
voor al uw wijknieuws

HET VERENIGINGSLEVEN
DOOR GRIETJE SCHOLTENS

Artrose & FIT!

Nijestee biedt ruimte

aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met ongeveer
13.000 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de
Heeft
u Artrose
(aan de
heup,
knie of
enkel) en
wilt
stad.
In vrijwel
alle wijken
biedt
Nijestee
woningen
aan,
opudie
manier
valt
er wat te kiezen.
onder
begeleiding
verantwoord gaan bewegen?

Dan is de groepsles ‘Artrose en Fit’ iets voor u!
Binnen een kleine groep krijgt u een speciaal
oefenprogramma en worden dagelijkse bewegingen
als het lopen geoefend.

Het tafelgesprek over het verenigingsleven was matig bezet.
Je zou daaruit kunnen concluderen dat dat het goed is zoals
het gaat en er geen aanleiding is om het verenigingsleven ter
discussie te stellen.
In de gespreksrondes ging het voornamelijk over de
buurtorganisaties. Ik kreeg de indruk dat wijkbewoners heel
verschillend ervaren wat zij doen. Dit heeft met vele factoren te
maken, enerzijds de betrokkenheid en interesse van de

wijkbewoner en anderzijds het gezicht van de organisatie.
De Schilderskwartieren zijn zelfstandige verenigingen, die
opkomen voor de leefbaarheid van hun gebied. Zij staan dicht
bij de buurtbewoners. De Wijkraad is een paraplu waaronder
vele werkgroepen actief zijn. Of de Wijkraad op zoek moet
naar een andere vorm of een sterke identiteit moet tonen is
discutabel. Van belang is om een wijkraad levendig te houden
door middel van een gezicht waar wijkbewoners zich betrokken
bij weten.

Thema’s

Yoga Studio
Smederij in den Hanekamp



Kennis & inzicht in artrose



Houding & beweging



Plezier in bewegen!



Oefeningen voor kracht, stabiliteit,
soepelheid & uithoudingsvermogen

Iedere donderdagmiddag
12:00-13:00 uur
Hoendiep 1, Groningen

Taco Mesdagstraat 12
Zaalverhuur voor spirituele
en soortgelijke activiteiten

Thea Kooiman & Marleen Tromp
Oefentherapeuten Cesar /
Mensendieck
Info@oefentherapie-kooiman.nl
www.oefentherapie-kooiman.nl
06-45834078

Damsterplein 1 . (050) 853 35 33 . nijestee.nl . facebook.com/nijestee

info: iem.hanekamp@home.nl 06 486 55 203

Inlijsten?

Yoga in de Schildersbuurt

Een omlijsting kiezen is een persoonlijke
aangelegenheid. Met de honderden modellen
en ontelbaar mogelijke combinaties gaat dat bij
De Lijstenmakerij Groningen altijd lukken.
Kom gerust vrijblijvend langs en laat u
inspireren door de verrassende mogelijkheden.

Grote Leliestraat 47 Groningen
Tel. 050 3642088 / 06 407 835 41
info@delijstenmakerijgroningen.nl
www.delijstenmakerijgroningen.nl
Openingstijden:
wo., do., vr.: 10-18 u., za.: 10-17 u.

Aanmelden graag
per tel. of mail
(050) 57 77 122
info@carlahofstee.nl
www.carlahofstee.nl

Donderdagavond
19.30-20.45
Maandagavond:
19.30-20.45
Kom gerust langs
voor een proefles

U zoekt een makelaar met hart voor uw woning; een makelaar die betrokken is, met
een dosis ervaring en doorzettingsvermogen. Kortom: u zoekt Massink Vastgoed.
GRATIS WAARDEBEPALING!
Bel ons nu: Tel. 050 – 211 04 62 • Westersingel 4, Groningen
www.massinkvastgoed.nl • info@massinkvastgoed.nl
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In de discussie ging het vooral om de vraag welke voorzieningen ontbreken of versterkt zouden
moeten worden, zoals scholen, speelplaatsen en activiteiten voor kinderen, maar ook aan zaken
als mantelzorg.
De meest concrete ideeën zijn hieronder opgesomd:
• Voorzieningen voor ouderen, bijvoorbeeld boodschappen of klusjes doen, zouden deze mensen kunnen
helpen in de wijk te blijven wonen.
• Appgroep voor de wijk i.v.m. sociale cohesie, zodat men elkaar bij inbraken of andere zaken op de hoogte
kan houden.
• ‘Wij’-kantoor in de wijk voor bewoners i.p.v. in de Oosterstraat. Dat er geen pand is in de wijk waar men
heen kan, wordt nu gemist.
• Ouderenhuisvesting levensloopbestendig maken, zodat er leuk, veilig en zelfstandig gewoond kan worden.
Als voorbeeld wordt De Knarrenhof genoemd. Men vraagt zich af of het pand van de MJD niet goed voor
een dergelijke bestemming geschikt te maken is.
• Een echt buurtcentrum wordt gemist, waar cursussen worden gegeven, men naar binnen kan lopen voor
een kop koffie en wat aanspraak.
• Door het verdwijnen van een pinautomaat aan de Kraneweg en op de Westerhaven is er in dit gedeelte van
de stad geen pinautomaat meer dichtbij.
• Een boomgaard in de wijk, waar men met elkaar fruit kan plukken, bijvoorbeeld op het Jozef Israëlsplein of
H.W. Mesdagplein kunnen zijn.
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‘Terug van weggeweest’

Gemeente spreekt buurtbewoners in Kostverloren KwartieR
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Kostwinning

Denk mee over de toekomst van Kostverloren

DOOR FRANK BRANDER, GEBIEDSSECRETARIS OUDE WIJKEN VAN DE GEMEENTE GRONINGEN
Het gebiedsteam van de Gemeente Groningen
organiseerde op 6 september, net na de zomervakantie,
‘Terug van weggeweest’. Een korte bijeenkomst in en
over Kostverloren met een hapje en een drankje, als
aftrap voor het komende jaar. Zowel de burgemeester
als de wijkwethouder was aanwezig in het Kostverloren
Kwartier. Er gebeurt veel in de buurt, daarom had het
gebiedsteam veel partijen uitgenodigd om te laten zien
wat de plannen zijn voor de komende periode.

Verkeer
Het afgelopen jaar is aan de wijken in Groningen gevraagd
welke verkeersknelpunten aangepakt moeten worden.
In Kostverloren is daar onder andere de sluiproute Jan
Steenstraat – Hoendiep naar voren gekomen. Samen met
een aantal bewoners gaat de gemeente op pad langs deze
knelpunten en hoe deze opgelost kunnen worden. Heb je
interesse om hierbij aan te sluiten? Laat het weten door
terug te mailen.
Vijver
Tijdens ‘Terug van weggeweest’ lieten Christoph Brochard
en Richard Walters van de gemeente de ideeën voor de
vijver gepresenteerd. Ook willen ze de vijver laten checken
met een app door de kinderen van de bso en school. Samen
met de bezoekers is geïnventariseerd welke ideeën we
vanuit de buurt kunnen meenemen. Deze punten worden in
het ontwerp verwerkt en op korte termijn met de werkgroep
besproken. Wil je meedenken? Laat het weten door te
reageren op de mail.

Leefbaarheid en veiligheid
Terug van weggeweest startte bijzonder met het voorstel van
Liesbeth Cave voor een monumentje in de boomgaard voor
de onlangs omgekomen buurtgenoot. Met de burgemeester
aan tafel gingen we vervolgens met elkaar in gesprek, van
wijkagent tot een dame die al 30 jaar in Kostverloren woont.
De meningen zijn verdeeld of Kostverloren het afvoerputje
van de stad is geworden. Sommigen wonen er nog steeds
met veel plezier. Wel wordt erkend dat er problemen zijn in
de buurt. Belangrijk is dat ook bewoners de oren en ogen
van de wijk zijn. Juist door te melden kunnen de buurtagent
en het WIJ-team aan de slag met deze problemen.
Rioolwerkzaamheden
Kostverloren heeft al een tijdje te maken met
rioolwerkzaamheden. Dit gaat nog onverminderd door; zie
kader. Tijdens de bijeenkomst is met diverse instellingen en
bewoners gesproken over de werkzaamheden in de wijk.
De meeste vragen gingen over de voortgang en we kregen
diverse opmerkingen waar we ons voordeel mee kunnen
doen. Ook kwamen we in gesprek met o.a. het WIJ-team,
waar we in onze werkvlak normaal gesproken geen contact
mee hebben. Zij bleken wel waardevolle informatie voor ons
te hebben.
Nijestee
Als wijkcoördinator bij Nijestee was het voor Marieke Zomer
een prettige bijeenkomst. Omdat je verschillende bewoners
en netwerkpartners spreekt en weer helemaal op de hoogte
bent van alle leuke, en soms minder leuke, zaken die
spelen in de wijk. Met die informatie kan ze weer verder en
eventueel actie ondernemen. Wat haar betreft goed om dit
dus vaker te organiseren!

D

e toekomst van Kostverloren ligt in Kostwinning. Hier ervaar je
het dorpsleven, midden in de stad Groningen. Mensen kennen
elkaar en rekenen op elkaar. De toekomst van Kostverloren
ligt in hoe de wijk ooit is bedacht. Dromen over de toekomst van
Kostverloren is leuk. Nog liever zetten we concrete stappen. Sluit aan
bij Kostwinning!
Huis de B, De Petteflet, Stichting van Ostade, Huurdersvereniging
Kostverloren, Stichting Wijkorganisatie Kostverloren, Nijestee, Politie, WIJteam en de Gemeente Groningen zijn om tafel gegaan om na te denken
over de toekomst van Kostverloren. Je hebt elkaar immers nodig om de
buurt levendig, sociaal en aantrekkelijk te houden. Wie weten dat beter
dan de mensen die er wonen, spelen, werken, leren en leven? Deze negen
partijen willen graag met de bewoners, mensen die er werken en kinderen,
samen nadenken over de toekomst van de wijk. Stap voor stap bedenken
we dingen om de wijk nog leuker te maken.
Met deze partijen om tafel kunnen we activiteiten beter op elkaar
afstemmen en beter aan de wijk laten weten. Want er gebeurt al heel veel,
maar nog niet genoeg samen. Zo komen we er achter wat er mist.

Thuis in Kostverloren
Het TIK fonds heeft een nieuwe website: www.
thuisinkostverloren.nl Thuis in Kostverloren biedt
buurtbewoners en actieve instellingen in de buurt de
mogelijkheid om ideeën die de leefbaarheid in Kostverloren
stimuleren ook echt te realiseren door een financiële
bijdrage.
Kostwinning
Aan de tafel van de toekomst ging het gesprek over ideeën
voor later. Een aantal partijen in de wijk zijn al in gesprek
hierover. Bekijk daarvoor de bijlage ‘Kostwinning’. Aan tafel
gingen opvallend veel ideeën over duurzaamheid en groen.
Iemand verwoordde het zo: “maak van Kostverloren de
groenste buurt van Groningen”. Er is veel gesproken over
de buitenruimte: “houd het groen en open, doe iets aan
de verrommeling door te veel studentenfietsen”. Maar ook
over de mensen die in Kostverloren wonen: “hoe kan je
oud worden in de buurt?”. Alle opmerkingen zijn verzameld.
Wil je ook meepraten over de toekomst van de buurt
‘Kostwinning’? Laat het weten via de mail, dan ontvang je
een uitnodiging voor de eerstvolgende buurtbijeenkomst.

Er is namelijk nog genoeg te doen, met veel verborgen problemen. Je kan
‘over’ elkaar praten. Maar liever praten we ‘met’ elkaar. Wat kunnen we in
de wijk voor elkaar betekenen? Gewoon een kop koffie is een kleine stap.
En met kleine stappen kunnen we een mooie beweging in gang zetten.
Zo vergroten we de leefbaarheid en de veiligheid. En maken we van
Kostverloren de wijk zoals het bedoeld was.
Op 6 september jl. deden we al een kleine voorzet in het Kostverloren
Kwartier. Er gingen al veel ideeën en wensen over tafel. Iemand
verwoordde het zo: “Maak van Kostverloren de groenste buurt van
Groningen”. Er is veel gesproken over de buitenruimte: “Houd het groen en
open, doe iets aan de verrommeling door teveel studentenfietsen”. Maar
ook over de mensen die in Kostverloren wonen: “Hoe kan je oud worden in
de buurt?”.

Aannemer verwacht
geen verdere
vertraging
Het vervangen van kabels en leidingen
in Kostverloren duurt langer dan was
gepland. Bij het uitvoeren van de
werkzaamheden is de firma Alsema
gestuit op oude leidingen die in het
verleden niet vervangen en verwijderd
zijn en waarvan de ligging en diepte niet
bekend was. In het Hoendiep lag nog
een middenspanningsleiding onder het
aardoppervlak. Rond deze leiding mag
niet direct gegraven worden.
Een andere vertragende factor is dat er
meer archeologische begeleiding nodig
is dan was voorzien.
Volgens de aannemer is er bij het
werk dat nog gedaan moet worden
minder kans op vertraging. Dat
houdt in dat de werkzaamheden in
de Paulus Potterstraat en zijstraten
nog dit jaar voltooid kunnen worden.
Na de jaarwisseling verlegt het
werkterrein zich eerst naar de Jacob
van Ruysdaelstraat (2e week januari
– medio februari), daarna naar het
middendeel van Kostverloren, inclusief
de J. van Goyenstraat en de Meindert
Hobbemastraat (medio februari – medio
mei) en ten slotte naar het noordelijke
deel (medio mei – eind juli).

Huis de B, De Petteflet, Stichting van Ostade, Huurdersvereniging
Kostverloren, Stichting Wijkorganisatie Kostverloren, Nijestee, Politie, WIJteam en de Gemeente Groningen nodigen je uit om mee te denken en te
praten over de toekomst van Kostverloren. Misschien zet je liever zelf een
kleine stap, nog beter!
Nieuwsbrief
Voor al het nieuws uit Kostverloren, neem een abonnement
op Stadsnieuws Oude Wijken.

Dus: heb je wensen of ideeën over Kostverloren? Of wil je meedenken over
Kostwinning? Laat je mailadres achter op: kostwinning@groningen.nl

In oktober was de Frans van Mieristraat het
werkterrein.
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AANPAK
JOZEF ISRAËLSSTRAAT

BLEKERPLANTSOEN
DOOR JAKOB WOLTERS
Het zal niemand zijn ontgaan. Het stukje groen bij
de Blekerstraat is de laatste maanden een ware
metamorfose ondergaan. In het ‘eerste kwartier’
noemden we het een schaamlapje, nu is het een mooie
groene entree voor onze buurt. Vrijdag 12 oktober,
onder een warme oktoberzon, hebben we het plantsoen
officieel geopend.
Onder het motto “van rommelig groen naar
Blekerplantsoen” zijn we ruim anderhalf jaar geleden
van start gegaan. Er stond groot onderhoud gepland.
Het was de gemeente bekend hoe we over dit stukje
groen dachten. Op initiatief van de buurtvereniging “Het
Eerste Schilderskwartier” hebben we contact gezocht
met de gemeente met het verzoek om mee te praten
over de herinrichting van het stukje groen. En die
ruimte bleek er te zijn. Enkele betrokken buurtbewoners
hebben dit opgepakt en samen hebben we een beeld
geschetst hoe ons plantsoentje eruit zou kunnen zien.
Met een pad erdoor in plaats van er omheen, met de
mogelijkheid er te verblijven, met bloeiende planten en
zo mogelijk met een kunstwerk.
Er bleek uiteindelijk veel mogelijk. Maar niets ging
vanzelf. Het heeft behoorlijk wat moeite gekost om
de vuilniscontainers verplaatst te krijgen die frontaal
op de punt van het groen stonden. Er was bij de
gemeente veel reserve met betrekking tot de bloeiende
planten; het zou te onderhoudsgevoelig zijn. Maar wij
wisten inmiddels dat er nieuwe inzichten waren en dat
vaste bloeiende planten alleen in de eerste periode
veel aandacht vragen, maar daarna juist minder
onderhoudsgevoelig zijn. We kregen als kader mee
dat de parkeerplaatsen eromheen moesten blijven.
Tijdens een gemeenschappelijke sessie heeft een
ontwerper van dezelfde gemeente ons juist uitgedaagd
groot te durven denken en dit uitgangspunt los te laten.
Dit was een inspirerend moment. Daardoor zijn de
parkeerplaatsen naar de overzijde verplaatst en is het
plantsoen in een vrij gezichtsveld komen te liggen. Veel
van de werkzaamheden die dit alles met zich meebracht
konden meegenomen worden bij het groot onderhoud
van de Blekerstraat/Melkweg, anders was deze makeover financieel niet haalbaar geweest.
In de opslag van het CBK vonden wij een beeld van
Jan van Baren, waarvan wij vinden dat deze mooi in het
plantsoentje past. Het beeld is een verstilde bloemknop.
Maar je kunt er ook een landmark in zien, geplaats op
een plek waar vroeger de vestingwerken stonden.
Bij de opening waren veel buurtbewoners, betrokken
medewerkers van de gemeente, de hovenier en onze
wijkwethouder Roeland van der Schaaf aanwezig.
Het was een feestelijke opening, opgeluisterd door
muziek van een draaiorgel. Wij zijn erg blij met het
Blekerplantsoen; een aanwinst voor onze wijk, waarvan
we weten dat het alleen nog maar mooier wordt als het
groeit. En we hopen dat dit voorbeeld een inspiratie is
voor ander groen in onze buurt.

De openingsceremonie bestond uit het planten van
bloembollen in de perkjes, waardoor ook al vroeg in het jaar de
eerste bloemen zullen bloeien.

De Jozef Israëlsstraat krijgt een fraaiere
aanblik. In de loop der jaren zijn her en
der gestalde fietsen wel erg bepalend
geworden voor het straatbeeld. Voor
degenen die tijdens hun studie een paar
jaar in de straat wonen is dat niet zo erg,
maar ‘vaste’ bewoners begonnen zich
daaraan te ergeren.
In overleg met de gemeente is er nu
een plan gemaakt om de verrommeling
tegen te gaan. José Heesink van
het 1e Schilderskwartier kon tijdens
het straatfeest Student&buren de
‘bouwtekening’ presenteren.
Het plan voorziet in de plaatsing van
fietsrekken haaks op de straat, en dan
vooral bij studentenhuizen. Langs de
huizen komt een strook van een kleine
meter beschikbaar voor de aanleg van
geveltuintjes. En de parkeerplaatsen voor
auto’s zullen worden gemarkeerd.
Het straatgedeelte tussen Melkweg en het
Jozef Israëlsplein is het eerst aan de beurt.

Geweldig straatfeest
Op de warme zomeravond van 20 september organiseerde het comité Student&Buren het jaarlijkse feest om
de sociale cohesie tussen studenten en overige buurtbewoners te stimuleren. Leven in Stad maakte dit mede
mogelijk.
Aan de spontane ontmoeting was een taartenwedstrijd verbonden waaraan
de studenten ruim aandacht hadden geschonken. En er was daarnaast
veel te eten, meldt onze correspondent.
Tijdens de avond was er een ‘Pubquiz’ met de meest uiteenlopende
vragen. De studenten kwamen al gauw tot de ontdekking dat het
handig was om voor de beantwoording van historische vragen
over de wijk ook de oudjes er bij te halen. Prima mix, zo al die
generaties bij elkaar.
De studenten van het Noorderpoort hebben zich weer
verdienstelijk gemaakt bij de opbouw van de tenten en het
plaatsen van twaalf tafels en de banken.
Ook wijkwethouder Van der Schaaf was van de partij om te
benadrukken hoe belangrijk het is dat studenten en niet-studenten
met elkaar door één deur kunnen.
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Wees er bIJ!
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PRIKBORD
Groen en Duurzaam?

ACTIVITEITEN KOSTVERLOREN KWARTIER
Yoga voor 55+ 			MA

10.45-11.45

Koor Tous les oiseaux d’Europe		

MA

19.30-22.30

Bewegen op muziek 55+		

DI

12.15-13.15

Popkoor Soulsisters			DI

19.30-22.30

Yoga					DI
School Schaken jeugd			

DI

Schildersclub				DI

10.00-11.00

15.30-17.00
20.00-22.30

Venstersoepje (2 soorten soep)		

WO

12.00-13.15

Bewegen op Muziek (bommen)		

WO

19.00-20.00

Yoga					DO

11.00-12.00

Klaverjassen				DO

19.00-23.00

Vieringen school(1 x per maand)

VR

11.00-12.00

VR

16.00-18.00

Podiumclub 8-12 jaar 			
Bewegen op muziek 55 +		

WO
DO

Tekencursus				DO

Meer bewegen voor ouderen		

VR

Knutselclub voor ouderen		

VR

Streetdance 8-12 jaar			
Jeugddammen(vanaf 6 jaar)		

VR

14.00-16.00
09.30-10.30

14.00-16.30
09.30-10.30
14.00-16.30
18.45-20.00

Activiteiten in Kostverlorenkwartier
Voor info en contact mail:
leendertvanderlaan@hotmail.com

Hallo buurt. Jullie kennen ons van de
boomgaard. Groene tenen hebben we en
neuzen ook. We willen meer: energieneutraal.
Niet nog meer scheuren.
Kijk op de zonatlas op internet en zie: onze
Schilderswijk heel geschikt is voor zonneenergie. Sommige straten niet, maar met
samenwerken moeten we een heel eind
kunnen komen. In Paddepoel zijn burgers
bezig met warmtenet en met windenergie.
Energieneutraal is ook groen. In onze
bomen zit veel CO2. Als je twee bomen
met een diameter van 30 cm kapt heb je de
jaaropbrengst van 16 zonnepanelen nodig
om dat te compenseren. Een boom levert
schaduw. Houdt water en fijnstof vast. Kijk
op de hittekaart: water en bos zijn koel.
Als je goede bomen plant, krijg je insecten.
Insecten betekent vogels. Als we de buurt
slim vergroenen, besparen we energie. Niet
iedereen hoeft een boom voor zijn snuffert;
groene daken doen ook wonderen. Of zo hier
en daar een prettig vijvertje in overleg met
omwonenden.
Grunneger Power helpt. Zij hebben ervaring
met buurten. Paddepoel Energiek en de
Hortusbuurt ook. Er zijn voorbeeldhuizen.
Welke maatregelen moet je nemen? Zij
kunnen ons helpen!
Wij willen een trekkersgroep oprichten van
zo’n 7 mensen die voor de buurt uitzoeken wat
mogelijk is, wat het kost. Marieke Wiersema
heeft al werk verzet. We willen ook graag
weten wie zijn huis zou willen verduurzamen.
Ben je huurder? Meld je dan ook.

‘Handig in de buurt’ opent in de Schilderswijk een
verzamel/uitgiftepunt van ‘Mijn Gereedschapskist’. Die
zijn er al in De Hoogte/Korrewegwijk en in Vinkhuizen.
‘Mijn Gereedschapskist Groningen’ is een soort
uitleenbibliotheek van handige gereedschappen.
Er komen in totaal zeven locaties in de stad. Hiermee
dragen we bij aan de deeleconomie. En er ontstaan
vaak leuke initiatieven uit de onderlinge contacten.
In de Schilderswijk zoeken we nog wijkbewoners die
het leuk vinden om mee te doen met deze opzet.
Er is inmiddels een locatie gevonden in de Adriaan van
Ostadestraat.

MIJN GE

Heeft u overbodig of nauwelijks gebruikt gereedschap
over? We halen het met veel plezier op en stellen het
weer beschikbaar aan de Stadjers.

REEDSC

HAPSKI

ST

Handig in de Buurt
info@handigindebuurt.nl
06-44944924

YOGA

Yoga
info@wilmalubberman.nl

Wegens succes nog meer yoga in Kostverloren Kwartier.
In deze lessen is iedereen welkom: jong, oud, beginner en
gevorderde. Je werkt aan je kracht, evenwicht, souplesse,
lichaamshouding, ontspanning en bewustwording.
De docenten zijn gediplomeerd, ervaren en geven les
vanuit hun hart.

Ine Niemeijer en Liesbeth Cavé
spoorzon@xs4all.nl
064916185

vanaf 7 januari 2019
op dinsdagen van 10 tot 11 uur
op donderdagen van 11:00 tot 12.00 uur
8 euro per les half jaarlijks vooruit te betalen
(Stadjerspas 5 euro per les)

YOGA

Inloopochtend Columnakerk
Al jaren staat de Columnakerk in Kostverloren. Sinds ongeveer
een jaar hebben we elke dinsdagmorgen de kerk open en de
koffie warm. Iedereen is welkom voor een kopje koffie, rustig
zitten, gezellig kletsen of een goed gesprek.
Daarnaast is er ook regelmatig een extra activiteit.
Gewoon koffiedrinken kan nog steeds, maar er kan meer:
4 december: spelletjes
Tijden: elke dinsdag van 10 tot 12 uur ’s morgens.
Adres: Columnakerk, Paulus Potterstraat 4

Mijn gereedschapskist

Opgave voor 20 december: wilmalubberman@gmail.com

Tweede lustrum Gluren bij de Buren

INLO
OP
COL OCHTE
UMN
N
AKE D
RK

Gaat u het ook meebeleven in onze wijk? Of daar zelfs een bijdrage aan leveren? Doe
dan mee met Gluren bij de Buren 2019. Komend jaar is Gluren bij de Buren voor de
tiende keer en wel op zondag 14 april.
Gluren bij de Buren is een jaarlijks terugkerend cultureel evenement. In voorgaande
jaren leverden al een groot aantal buurtbewoners een bijdrage. Zij maakten muziek,
traden op met een koor, lieten kunst zien of gaven minicolleges over hun vak.
Wilt u ook een bijdrage leveren? Of heeft u een tip of suggestie? Mail dan zo spoedig
mogelijk naar gluren@schilderswijkgroningen.nl of bel met 050-3123837. Deze maand
beginnen we weer met de voorbereidingen.
Mee doen?
gluren@schilderswijkgroningen.nl
050-3123837
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Sanddpostbode
en exbuurtbewoonster
Harmke Eisen aan het woord

Is dit uw brievenbus?
Het lijkt zo gemakkelijk, post bezorgen, en natuurlijk is het ook niet het
moeilijkse baantje. Ik doe het “erbij” zogezegd, naast mijn andere werkzaamheden. Nu al 26 jaar. Als mij ooit gevraagd was of ik 26 jaar lang
twee dagen per week post zou willen bezorgen dan had ik waarschijnlijk
op mijn voorhoofd gewezen. Maar nood brak wet, ik had door privéomstandigheden extra werk nodig en zo kwam dit op mijn pad. Na zoveel jaar
waardeer ik nog steeds de fysieke bezigheid, de buitenlucht en de routine.
En Sandd bezorgt op twee dagen in de week, dinsdags en vrijdags. Prima
te doen.
Het is niet altíjd prima te doen. Vorig jaar, toen we die ijzeldagen hadden,
hoefden we om veiligheidsredenen niet te bezorgen. Maar ik zag een
andere Sanddpostbode wel aan het werk en toen dacht ik: “Wat hij kan,
kan ik ook”. Nou, ik kwam nét niet bont en blauw thuis. Drie keer gevallen en een keer tijdens een glijpartij met m’n hoofd tegen een deurpost
aangeknald. Drie keer zo lang erover gedaan als normaal maar de klus
wel geklaard. “Medaille!”, dacht ik toen. Wat ook vervelend is dat zijn
weg-, riool- en kabelwerkzaamheden. Slalommend moet ik soms mijn weg
vervolgen om maar niet te spreken van fietsen midden op het trottoir. Met
name in de Jozef Israëlsstraat is dat het geval. En dat terwijl de beschikbare fietsenrekken soms leeg zijn!
Maar wat zelfs frustrerend is: blij gemaakt worden met een dooie mus.
Er zijn brievenbussen waar je enorm moet wurmen om het poststuk naar
binnen te krijgen, aanbellen worden we alleen geacht te doen als we daar
opdracht toe hebben. Past het niet dan moeten we het stuk retour doen
met een speciale sticker erop. Soms ben ik heel blij als ik een groot poststuk heb en ik zie zo’n mooie grote brievenbus. Dan weet ik vantevoren al
dat het past. Helaas, er zijn nogal wat brievenbussen waar wel een grote
buitenkant op zit maar waarvan de binnenkant niet is bijgezaagd. Nou dát
schiet op! Dan heeft zo’n brievenbus ook niet zoveel zin, want die heb je
toch niet alleen voor de mooiigheid? Dus hierbij zou ik de vraag aan alle
lezers willen stellen: Heb je zo’n brievenbus, zorg dan dat hij écht op de
moderne brievenbuseisen is afgestemd. Voor jezelf ook plezieriger want
dan wordt er minder door postbodes aangebeld óf je hoeft minder vaak
brievenbuspakketjes op te halen!
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Lot Joodse kinderen belicht bij plaatsing Stolpersteine
DOOR PETER VROEGE

Op 11 oktober jl. heeft Gunter Demnig, de initiatiefnemer van het Stolpersteineproject, in onze wijk 29 nieuwe
Stolpersteine gelegd. Deze keer was er speciale aandacht voor de vele Joodse kinderen die uit onze wijk zijn
weggevoerd.
Voorafgaand aan de steenlegging was er traditiegetrouw een plechtigheid in de synagoge in de Folkingestraat, in
het bijzijn van nabestaanden en andere betrokkenen. Er werd kaddish gezegd, het Joodse gebed voor de doden, en
Jacqueline Reisel zong, begeleid door Grietje Meeter, twee Joodse liederen, waaronder Rozijnen met amandelen. Het
leven brengt zoet, en het leven brengt bitter.
Dit Jiddische lied heeft ons bij de steenleggingen vergezeld. Bij de drie adressen waar we kinderen herdachten las
Margriet Storms een eigen hertaling van het refrein, daarbij prachtig op de viool begeleid door Nouschka van Schaik.
Hier volgt de tekst:
Rozijntjes en amand’len
In een vredige Groninger wijk
zou jouw leven als Joods kindekein
zijn als rozijntjes, zo zoet
Hoe wreed en van God los jouw lot!
bitter en hard als amand’len
Met steen in aarde
herdacht op aarde
Dag kind van waarde
rust zacht
Onvoorstelbaar is het levensverhaal van Friedel Levie.
Ze is nog niet geboren als haar vader Joseph, haar
hoogzwangere moeder Else en haar zusje Marga vanuit
de H.W. Mesdagstraat 13 tijdens de grote razzia’s van
oktober 1942 naar Westerbork worden getransporteerd.
Friedel komt daar op 6 januari 1943 ter wereld. Drie
maanden na haar geboorte wordt het haar vader Joseph
te veel: hij maakt een eind aan zijn leven. Drie weken
daarna gaat Else met haar twee kinderen op transport
naar Sobibor, waar ze alle drie direct na aankomst
worden omgebracht. Else bereikte de leeftijd van 31 jaar,
haar dochter Martha werd 5 jaar en haar dochter Friedel
Levie is nog geen 4 maanden oud geworden.
N.B. De Stolpersteine van de Jozef Israëlsstraat worden
teruggeplaatst zodra de werkzaamheden voor de zgn.
Monumentale Meter zijn afgerond. Zij worden tot die tijd
bewaard bij de gemeente Groningen.

De ceremonie in de synagoge
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WINKELSTRIP
Een winkelcentrum kun je het niet echt noemen, eerder een winkelstrip, de vijf aaneengesloten panden en het door een zijstraat
gescheiden zesde pand aan de Jacob van Ruysdaelstraat in Kostverloren.Toch zou het wel het centrum van de wijk genoemd
kunnen worden. Met eigenlijk maar twee echte winkels. Een televisieshop en de supermarkt. Daarnaast een kapsalon en twee
horecazaken: de cafetaria en het Indonesisch restaurant (met een publieksbereik tot ver buiten de wijkgrenzen). Tenslotte nog
een leegstaand pand beheerd door antikraak. Niet echt leegstaand overigens want de winkel fungeert als een soort van opslag
voor tweedehands spullen.
Op een late namiddag genieten een paar bewoners nog van het fraaie nazomerweer. Gezeten op een bankje of op het terras
van cafetaria en restaurant. De straat oogt meer als een plein dan een straat met een breed trottoir, dito rijweg met parkeerhavens en grasstroken tot aan de stoep van de tegenovergelegen flats. Een plein dat om wat meer reuring vraagt. Eens een
podium met muziek, wat straattheater, een marktje eventueel. Maar misschien is de rust die er normaliter, en evenzo op deze
namiddag, heerst juist wel de aantrekkelijke kant van het centrum van Kostverloren. En het echte centrum in de Groninger
binnenstad met een bloeiend en bruisend terrasleven ligt slechts op een steenworp of twee drie afstand.
ERPEKA

Nijestee verbetert wooncomfort in Kostverloren
DOOR MARIEKE ZOMER, WIJKCOÖRDINATOR NIJESTEE
Comfortabel en energiezuinig wonen vinden we bij Nijestee belangrijk. Hoe energiezuiniger de woning, hoe prettiger dat is
voor het wooncomfort en voor de portemonnee van de bewoner. Daarom verbeteren we de komende tijd meerdere woningen
in Kostverloren.
Paulus Potterstraat 72 t/m 196
In september zijn we begonnen met het energiezuiniger maken van de 63 woningen in de Paulus Potterflat. De woningen krijgen onder
andere zonnepanelen (twee per woning), een CO2-gestuurde mechanische ventilatie en in plaats van een boiler een warmtewisselaar.
We isoleren de vloeren van de woningen op de begane grond, het dak wordt extra geïsoleerd en we vervangen de verlichting door
nieuwe Ledverlichting. Als de werkzaamheden volgens planning blijven verlopen, zijn deze in december 2018 afgerond.
Meindert Hobbemastraat en omgeving
Op 22 oktober zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Meindert Hobbemastraat 1 t/m 21B, 2 t/m 22B, Adriaan van Ostadestraat
105 t/m 121 en de Gerard Doustraat 80 t/m 84A en 83 t/m 83B. In dit project worden onder andere de zolders van de bovenwoningen
geïsoleerd, wordt het huidige glas vervangen door nieuw HR++glas, krijgt iedere woning twee zonnepanelen en CO2-gestuurde
mechanische ventilatie. De werkzaamheden duren t/m februari 2019.
Na bovenstaande werkzaamheden hebben de woningen in deze projecten een Energie-Index tussen de 0,81 en 1,2 (het oude
energielabel A). Op basis van berekeningen verwachten we dat de bewoners daarmee besparen op hun energierekening.

Jonge Canadezen schoten
op het zoete water
van het hoogste reservoir
Bevrijding van de toren
was aanstaande in april
het laatste oorlogsjaar
Hun dorst gelest,
de vijand lekgeschoten
met de laatste kogel
in een drooggevallen nest
Arjen Boswijk
uit:’ De kat van Jan Wolkers’ 2017
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Stoepfietsen
Naar aanleiding van het bericht
over “stoepfietsen” wil ik wel eve
n wat
kwijt over de Hofstede de Grootka
de.
Veel vooral jongere fietsers vorm
en het probleem, omdat ze, som
s
NAAST elkaar, met flinke snelhei
d over de stoep fietsen, en dan ook
nog
eens langs de tuintjeskant.
Helaas zag ik eens een bewone
r die een postbode kapittelde die
een
stukje verder moest zijn en heel
rustig, goed uitkijkend, aan de stra
atkant
over de stoep bewoog. Kijk, dat
moet nou ook weer niet, als je daa
r
echt
moet zijn en het netjes doet, het
is een pest op de kasseien met
volle
fietstassen.
Er is een hele simpele oplossing,
waarvan ik niet begrijp dat die nog
niet uitgevoerd is: gewone klinkers
er in leggen. Het argument dat het
dan een racebaan wordt (heb ik
gehoord) slaat nergens op, auto
’s rijden
echt liever aan de andere kant van
het water op het asfalt, en je kun
t
altijd nog als zekerheidje drempels
of slalombakken erin leggen. And
ere
tegenargumenten kan ik niet bed
enken.
Als bewoners dat niet willen omd
at ze aan folklore willen vasthou
den
(“authentiek straatbeleg”), dan zijn
roze fietsstroken een goede twee
de
oplossing, met parkeerstroken zoa
ls op de Colleniusstraat.
Hoe simpel kan het zijn, en het mod
dert daar al jaren voort.
Mij lijkt het wel wat.
Buurtbewoner (naam bij de reda

ctie bekend)

N. a. v. fietsen op de stoep: dee
l bekeuringen uit. Dat zal als een
lopend vuurtje gaan. En zal de ove
rlast en eventuele ongelukken
verminderen
Anoniem (per mail)

Reactie
Wijkkrant

wijkkrant te lezen.
Wat een plezier om de
stelijke opmaak.
Wat een heldere en fee
hartelijke dank,
Grote waardering en
Israëlsstraat
Marij Becking Jozef
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Panorama H.W. Mesdagplein
DOOR MARTIN VAN KOLDAM

Bij het woord ´panorama´ zullen velen meteen denken
aan Mesdag. H.W. Mesdag om precies te zijn, niet te
verwarren met zijn oudere broer Taco. Beiden waren
actief als schilder in de tweede helft van de 19e eeuw en
beiden zijn vernoemd in de Schildersbuurt.
Hendrik Willem Mesdag was de ´hoofduitvoerder´ van
het panoramaschilderij van Scheveningen, dat bekend
staat als het ´Panorama Mesdag´. Voor de schildering
is gebruik gemaakt van een cilinder van glas waartegen
papier was bevestigd, en wel zo dat van binnenuit door
papier en glas heen de omgeving zichtbaar was en op
het papier kon worden uitgetekend. Het papier was
een hulpmiddel om een afbeelding op een plat vlak te
krijgen. H.W. Mesdag schilderde het panorama in 1871
voor een Belgische opdrachtgever, die echter voortijdig
failliet ging. Mesdag heeft het project toen op eigen
risico voortgezet. Het schilderwerk deed hij niet alleen.
Ook zijn vrouw Sientje van Houten en enkele andere
schilders, onder wie Breitner, leverden een bijdrage.
Nu er voor de Schildersbuurt een Panoramavisie wordt
opgesteld, was het voor de redactie van de wijkkrant wel
erg verleidelijk om in dit nummer aandacht te schenken
aan het Panorama Mesdag, temeer omdat H.W. Mesdag
van Groningse komaf was en er in onze Schildersbuurt
een straat en een plein naar hem genoemd zijn.Hendrik
Willem Mesdag (1831-1915) was een telg uit een
Groningse bankiersfamilie. De oudere lezers zullen
zich de naam Mesdag en Groenevelds Bank nog wel
herinneren.

De familie woonde aan het Hoge der Aa. In het onlangs
verschenen boek van stadshistoricus Beno Hofman over
deze, zoals hij het noemt, ´mooiste kade van Groningen´
is hierover meer te lezen.
Net als zijn oudere broer Taco, was Hendrik Willem
voorbestemd voor het bankiersvak. Geldzaken konden
hem echter maar matig boeien. Hij ontwikkelde hij zich
tot kunstschilder. In 1869 vestigde hij zich in Den Haag,
waar zijn broer later ook ging wonen. Ook stadgenoot
en vriend Jozef Israëls was daar neergestreken. Hendrik
Willem maakte in Den Haag furore als schilder van
zeegezichten. De banden met Groningen knipte hij
niet door. Hij nam geregeld deel aan exposities van het
Kunstlievend Genootschap Pictura.
Voor een blik op het Panorama Mesdag moet u echt naar
Den Haag, waar het schilderij te zien is in een museum
met dezelfde naam. (www.panorama-mesdag.nl) De
afmetingen (hoogte 14 meter, omtrek 126 meter) zijn te
groot om hier, ook al is het in verkleinde vorm, weer te
geven. Als alternatief presenteren we het Panorama H.W.
Mesdagplein, waarvoor de computer uit 26 opnamen
één afbeelding heeft samengesteld. Doordat het blad
nog aan de bomen zat toen ik de foto’s maakte, zijn de
fraaie behuizingen helaas wat aan het zicht ontnomen.

Het H.W. Mesdagplein leent zich goed voor het maken
van een panoramafoto vanwege zijn ronde vorm. Dat
ronde plein staat, op een andere plaats, al aangegeven in
het stratenplan van de architecten Hessels en Sanders uit
1893. Beiden hadden zitting in de Commissie Openbare
Werken van de gemeente. Die commissie bepleitte een
planmatige aanpak van de uitbreiding van de stad. Daar
kwam het in het begin van de twintigste eeuw van.
Tot dan toe was de plek waar en de omvang waarin gebouwd
werd vooral overgelaten aan particulier initiatief. Her en
der verrezen ‘plukjes’ nieuwbouw, die vaak niet direct
aansloten bij de bestaande bebouwing. De Spoorstraten
en De Hoogte zijn daarvan voorbeelden, maar ook de
randen van de Schildersbuurt. Uit de straatnamen kun
je aflezen dat ze uit een vroegere periode stammen. De
(Nieuwe) Bleekerstraat en de Leeuwarderstraat hadden
hun naam al toen de gemeente besloot de straten in de
uitbreiding te noemen naar Groningse schilders.
Het H.W. Mesdagplein is in twee fasen gebouwd. Wie
midden op het plein gaat staan en een pirouette maakt,
zal dat meteen opvallen. De eerste fase loopt van 1906
tot 1912. Er worden in die jaren veertien huizen gebouwd.
In 1925-’26 komen daar nog zeven huizen bij, die qua
uiterlijk duidelijk afwijken. Ze staan op één na in het
noordoostelijke segment van het plein en vormen daar een
breed blok, terwijl in de andere segmenten het verticale
element domineert.

De oudere huizen stammen uit de nadagen van de Art
Nouveau of Jugendstil. Deze kunststroming kwam rond
1890 op en was een reactie op de rechtlijnigheid,
eenvormigheid en symmetrie die ten tijde van de
industrialisering in de negentiende eeuw de boventoon
waren gaan voeren. De Art Nouveau zette zich daartegen
af met asymmetrische verhoudingen en veel tierelantijnen.
Op het H.W. Mesdagplein zien we deze kenmerken terug
in het huis op de noordoostelijke hoek met de Herman
Colleniusstraat (als je vanaf de Kraneweg komt links).
Dit huis – nummers 16 en 17 – is in 1909 gebouwd
door de toen bekende architect P.M.A. Huurdeman, die
er ook zelf heeft gewoond en gewerkt. Het staat op de
rijksmonumentenlijst.
Enkele huizen op het plein hebben in de loop der jaren
hun woonfunctie geheel of gedeeltelijk verloren. Op de
begane grond zijn nu kantoren en praktijken gevestigd.
En ook een peuterspeelzaal/crêche ontbreekt niet. Veel
kinderen uit de buurt deden daar bij Annemiek hun eerste
sociale contacten op. Gelukkig heeft die andere invulling
niet geleid tot aantasting van de buitenkant. Daar zijn
regels voor, en die moeten we handhaven.
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Cafetaria A-weg
Maandag: 16.00 - 22.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag 12.00 - 22.00 uur
Zondag: 15.00 - 22.00 uur

De uitkomsten voor de Schilderswijk uit 2016
liggen drie punten boven het gemiddelde voor
alle stadswijken (prettig: 79 procent; gehecht 68
procent). Maar om nou te zeggen dat er geen
vuiltje aan de lucht is, dat is ook weer te kort door
de bocht. We ervaren in de Schilderswijk veel
geluidsoverlast en overlast van omwonenden.
Het zijn twee categorieën die moeilijk uit elkaar
te houden zijn. Wanneer de buren luidruchtig zijn,
valt dat onder de categorie ‘omwonenden’. Hinder
van een popconcert op het Suikerunieterrein is
‘geluidsoverlast’.

Marten Albers
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Om met het positieve verhaal te beginnen: de
meeste Schilderswijkers mogen graag wonen
in hun wijk. In de tweejaarlijkse peiling van de
gemeente Groningen gaven in 2016 ruim vier van
de vijf wijkbewoners (82 procent) aan het een
prettige wijk te vinden. Een flink deel, 71 procent,
gaat nog een stapje verder: zij zeggen dat ze
‘gehecht’ zijn aan de wijk.

De Leukste, Voordeligste
en meest Flexibele Slijterij van
Groningen

siambouw@home.nl
Vraag een vrijblijvende waardebepaling!
mobiel: 0655191600

onderhoud - renovatie - verbouw - nieuwbouw - inbraakpreventie

DOOR MARTIN VAN KOLDAM

Slijterij De Kabouter
sinds 1916 gevestigd op haar
vertrouwde stek aan het
Jozef Israëlsplein nr. 4
in Groningen

Van ontwerp tot uitvoering

www.zetstrabouw.nl

MEER TEVREDENHEID, MAAR OOK MEER OVERLAST

Deze percentages gelden voor de Schildersbuurt
en Kostverloren samen. 2012 is het laatste jaar
waarover aparte cijfers voor de twee wijkdelen
beschikbaar zijn. Toen was er nauwelijks
verschil in waardering is tussen Kostverloren en
Schildersbuurt.

tel. 050 313 35 69

Huis

wijkstatistiek

06 55191600 (Marten Albers)

In de peiling van 2016 gaf 37 procent van de
respondenten uit de Schilderswijk aan dat
geluidsoverlast vaak voorkomt. Uit eerdere
onderzoeken weten we dat de Schildersbuurt meer
hinder ervaart dan Kostverloren. Het zou wel eens
40 procent kunnen zijn.
Voor de overlast van de buren geldt hetzelfde
verhaal: de wijk als geheel scoort hoog ten opzichte
van het stadsgemiddelde (23 tegen 12 procent)
en de Schildersbuurt kent meer problemen dan
Kostverloren. Het grote aantal studenten zal daar
ongetwijfeld op van invloed zijn.
Verloedering is een begrip dat je steeds vaker
hoort. Rommel op straat, graffiti, hondenpoep,
vernielingen, het zijn allemaal zaken die het
straatbeeld aantasten. Op een schaal van 1
(nauwelijks) tot 10 (veel) scoort verloedering
in de Schilderswijk een 3,2. Dat is voor de stad
Groningen een gemiddelde score.
Om positief te eindigen: we voelen ons in de
Schilderswijk redelijk veilig. Eén op de acht
wijkbewoners voelt zich volgens de peiling van
2016 wel eens onveilig in de eigen wijk. Dat
aandeel is natuurlijk veel te hoog, maar steekt toch
gunstig af bij het gemiddelde (één op de zes).
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Honden speel- en zwemplekken
in het Noorderplantsoen
In het Noorderplantsoen is op het veldje en in de vijver achter
restaurant Zondag al tientallen jaren een drukbezochte ontmoetingsplek voor honden en hun baasjes. De toenemende
populariteit van deze honden speel- en zwemplek leidt tot
geluidsoverlast bij de bewoners van de Grachtstraat. Daarom heeft de Parkcommissie Noorderplantsoen gezocht naar
een oplossing waarbij omwonenden en andere gebruikers
van het plantsoen zo min mogelijk overlast van blaffende
honden ervaren.
Er zijn twee geschikte locaties gevonden die acceptabel zijn
voor hondenbezitters en omwonenden: de vijver bij het hondenspeelveld Oranjesingel en de vijver bij de Noorderbuitensingel. Met beperkte middelen kunnen deze twee plekken
aantrekkelijk worden gemaakt voor honden om in en uit het
water te komen.
Bent u het niet eens met deze oplossing? Stuur dan een
mail naar donna.sleurink@groningen.nl, secretariaat van de
Parkcommissie.
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De blinde darm van het Reitdiep
DOOR MARTIN VAN KOLDAM

Als je vanaf de Herman Colleniusbrug in westelijke
richting kijkt, zie je dat de vaarroute een bocht naar
rechts maakt. Rechtvooruit loopt een zijtak dood tegen
de Friesestraatweg. Het lijkt op een soort insteekhaven,
die speciaal is aangelegd om bedrijven vanaf het water
te ontsluiten.
Voor dat doel is die zijtak inderdaad gebruikt. Waar nu
ter linkerzijde de Rubensstraat en de Mondriaanstraat
liggen en ter rechterzijde de Van Goghstraat en de
Breitnerstraat, bevond zich tot ver in de 20e eeuw
bedrijventerrein. Op de landtong aan de noordzijde lag
voor de oorlog de scheepswerf Gebr. Bos. Tot in de
jaren zeventig had autobedrijf Century hier een vestiging.
Aan de zuidzijde was tot 1973 houthandel Van Calcar
gevestigd, die zijn oorsprong had in de tweede helft
van de 18e eeuw. Van Calcar gebruikte het water om
aangevoerd hout in goede conditie te houden. De zijtak
wordt daarom tot op de dag van vandaag ook wel
‘balkgat’ genoemd.
Dat is ook beter dan om te spreken van een zijtak, want
dat is het niet. We hebben hier te maken met het oude
tracé van het Reitdiep, de vaarroute van Groningen naar
Zoutkamp. Het diep liep tot halverwege de 19e eeuw
rechtdoor tot de Friesestraatweg en maakte daar een
scherpe bocht naar rechts. Deze plek stond bekend
onder de naam Donghorn. Vlak voor de spoorbrug werd
de huidige vaarroute weer bereikt.

Bij een bocht denken we al gauw aan natuurlijke
waterloop. Een rivier of een beek dus. Lange tijd heeft men
aangenomen dat het vaarwater tussen Noorderhaven en
de plek waar nu de spoorbrug ligt (dus inclusief de bocht
bij Donghorn) onderdeel was van de benedenloop van
de Drentse Aa. De Aa zou vervolgens verder slingeren in
noordoostelijke richting om bij Harssens, ten zuidwesten
van Adorp, samen te vloeien met de Hunze die oostelijk
om de stad heen stroomde.
Resultaten van recent bodemkundig onderzoek wijzen
anders uit. Waarschijnlijker stroomde de Aa vanaf de
Noorderhaven direct in noordelijke richting en is het stuk
naar Donghorn gegraven. Stadshistoricus Beno Hofman
maakt hiervan melding in zijn recent verschenen boek
over de Hoge der Aa.
Ook tussen Donghorn en Wierumerschouw is de vaarweg
gegraven, al zal er wel gebruik zijn gemaakt van reeds
aanwezige sloten. Op oude kaarten heet deze vaarweg
het Loopende Diep, een naam die we nu kennen van het
deel van de diepenring tussen Boteringebrug en Kijk in ’t
Jatbrug. Bij Wierumerschouw haakte het Reitdiep aan bij
de Hunze. Maar ook vanaf dit punt is de oorspronkelijke
vaarroute door menselijk ingrijpen herhaaldelijk verlegd.
Vanwaar al dit graafwerk?
Al die bochten in de waterwegen waren niet handig
voor de scheepvaart. Bedenk wel dat de schepen onder
zeil voeren. Daar was stuurmanskunst voor nodig. Maar
het was ook tijdrovend. En tijd is geld. Een andere
reden is dat de dijken in de buitenbochten het zwaar te
verduren hadden wanneer er in natte perioden veel water
afgevoerd moest worden.

Blik vanaf het werfterrein richting stad. De foto is gemaakt in 1909. De watertoren stond er toen nog niet, molen ‘Oude Held’
nog wel. Collectie RHC/Groninger Archieven

De eerste bochtafsnijdingen stammen al uit de
middeleeuwen. Het Loopende Diep, bijvoorbeeld, was
er al in 1385. De bochtafsnijding bij Donghorn is ‘een
latertje’. Die is rond 1850 gerealiseerd. Niet lang daarna,
in 1876, werd het Eemskanaal geopend. Een jaar later
werd de bouw van de zeesluizen bij Zoutkamp voltooid.
Beide gebeurtenissen leidden ertoe dat het Reitdiep zijn
betekenis voor de zeevaart verloor.
De oude loop bij Donghorn bleef, zoals we op oude
plattegronden kunnen zien, nog enige tijd intact. Maar
om de vestiging van bedrijven mogelijk te maken, is het
stuk langs de Friesestraatweg begin twintigste eeuw
gedempt.

Kaart uit 1842 van het Reitdiep bij Donghorn met het plan
om de bocht af te snijden

Was de bocht niet afgesneden, dan had de nieuwbouw
van de Breitnerstraat en de Van Goghstraat vanuit
de Schilderswijk bekeken aan de overzijde van het
Reitdiep gelegen en was onderdeel geworden van de
Oranjebuurt. Wie weet, hadden de huizen dan gestaan
aan de Monarchiestraat of de Koningskade en hadden
de appartementenflats namen gekregen als Het Loo,
Drakenstein, Eikenhorst of Huis ten Bosch. Klinkt ook
niet gek…

Opname uit 1930. Linksonder het balkgat; op de punt de scheepswerf Gebroeders Bos; rechtsboven de spoorbrug met
daarvoor op de linker over de kalkovens Etna en Vesuvius van de firma Wigboldus. Langs de bomenrij loopt de Friesestraatweg.
Collectie RHC/Groninger Archieven
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DE SCHILDER ACHTER DE STRAAT - Rembrandt van Rijn
DOOR TJAAKTJE VAN DER WIJK

050 82 00 418

vogelzang@despar.info

SPAR Vogelzang
Jacob van Ruysdaelstraat 18 Groningen

Wereldwijd misschien wel de bekendste 17e-eeuwse
Hollandse schilder: Rembrandt Harmenszoon van Rijn. En waar
een mooie brede stadslaan in Kostverloren naar is vernoemd.

M. Pronk
Viskraam Groningen

Rembrandt werd op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Hij ging
in 1625 in Leiden in de leer bij schilder Pieter Lastman en
produceerde dat jaar zijn eerste schilderij. Een half jaar later
opende hij samen met vriend en collega Jan Lievens een
atelier in Leiden. In 1628 nam hij Gerrit Dou als leerling aan.
Langzaamaan kreeg hij bekendheid en kreeg hij opdrachten. In
1631 verhuisde hij weer naar Amsterdam en kocht zich in bij
Hendrick van Uylenburgh. In 1634 trouwde hij met de nicht van
Hendrick, Saskia van Uylenburgh, een Friezin van geboorte.
Na drie kinderen die vlak na de geboorte stierven, kregen zij in
1641 zoon Titus. In 1642 overleed Saskia, waarna Rembrandt
een relatie begon met zijn huishoudster Geertje Dircx. Zij zijn
met veel gedoe uit elkaar gegaan, waarbij Rembrandt het zelfs
voor elkaar kreeg haar een paar jaar op te laten sluiten in een
‘spinhuis’ (een soort gedwongen werkhuis). Daarna begon
Rembrandt een relatie met Hendrickje Stoffels, waarmee hij
dochter Cornelia kreeg in 1654.

Kraneweg hoek Westersingel

06-20 24 66 78

Geen zin om te koken?
Wij Van Jan wel!
Gezonde afwisselende maaltijden om mee te nemen
Catering voor uw (bedrijfs)feest
Kraneweg 87
9718 JL Groningen
T (050) 313 05 47
E info@acc-klip.nl

Accountants &
Belastingadviseurs

Kom deze zomer eten op ons terras!

Rembrandt had best veel opdrachten, maar leefde boven
zijn stand. Hij kocht veel kunstvoorwerpen en ook exotische
kleding, waarin hij zichzelf meermalen portretteerde. Dat leidde
tot een faillissement. In 1658 werd huis en inboedel verkocht.
Hendrickje en zoon Titus werden eigenaar van de schilder- en
kunsthandel.

Onder de watertoren, van dinsdag tot en met vrijdag
Kijk voor het menu op:
www.winkel-van-jan.nl

meer informatie: www.acc-klip.nl

Alida

hairfacts
Kapsalon Alida Hairfacts
Gedempte Zuiderdiep 125
9711 HE Groningen
050- 85 12 345 | www.alidahairfacts.nl

Het Psychologen Team Groningen is een groepspraktijk van zelfstandig
gevestigde psychologen, die ervaring hebben op het gebied van:

Eerstelijnspsychologie
•• Eerstelijnspsychologie
• Jeugdpsychologie (6-18 jaar)
• Personal coaching
• Personal coaching
• Testpsychologie
• Testspsychologie
info@ptg.nl | www.ptg.nl | 050-3180027
H.W. Mesdagstraat 64A

PTG

Psychologen Team Groningen
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Hendrickje overleed in 1663, Titus in 1668, kort voor zijn
vrouw beviel van Rembrandts kleindochter Titia. Titia overleed
kinderloos. De beide zonen van dochter Cornelia zijn jong
gestorven, zodat er geen nazaten in rechte lijn van Rembrandt
bekend zijn.
Rembrandt produceerde ongeveer 300 schilderijen, 300 etsen
en 2.000 tekeningen. Zijn stijl is barok, met invloeden van
het caravaggisme (een Italiaanse stroming in de 17e-eeuwse
schilderkunst). Erg bekend is natuurlijk het spel van licht en
donker. Hij maakte veel zelfportretten, zo’n 100 geschilderde
en 20 geëtste.
Het bekendste werk van Rembrandt is natuurlijk ‘De
Nachtwacht’, of zoals de officiële titel luidt ‘Het korporaalschap
van Frans Banning Cocq en luitenant Willem Ruytenburgh
maakt zich gereed’. Het is een ‘actiefoto’ van de schutterij van
een stadsdeel van Amsterdam, gemaakt in opdracht van de
schutterij. Aangezien dat een gemeentelijke instelling was,
werd de gemeente Amsterdam eigenaar en is dat nog steeds.
De Nachtwacht is in eeuwigdurende bruikleen uitgeleend aan
het Rijksmuseum.
Het schilderij is tussen 1640 en 1642 geschilderd en meet
momenteel 363 x 438 cm. Dit is na een inkorting in 1715, om
het schilderij passend te maken voor een andere ruimte.
Rembrandt overleed op 4 oktober 1669 en werd begraven in
een gehuurd graf in de Westerkerk in Amsterdam.
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Even bijpraten over de boomgaard
DOOR LIESBETH CAVÉ

H

et is oktober en het is warm. We hebben gemaaid en een deel
als mulch tussen de fruitstruiken gegooid. Prima grond voor
bessen en gras verdwijnt. We hadden bessen, pruimen, appels,
hand-, stoofperen en kweeperen. Komend jaar komt er extra eetbaars
bij. JULLIE MOGEN ALLEMAAL VAN HET FRUIT ETEN. Daar is de
boomgaard voor, maar LAAT OOK WAT VOOR EEN ANDER. Ook dit
jaar waren er aso’s die niet werken maar wel oogsten. Onrijp en wel.
En dat terwijl er anderen waren die niet durfden te plukken. Dit jaar
heeft Sander prachtige hekken voor ons gemaakt tegen hondenpoep.
Voor komend jaar kunnen jullie dit alvast noteren: Maart rozen snoeien;
April Gluren bij de Buren. Uitbreiden en verplaatsen beestenhotel. Hopelijk
met de BSO. Juni cursus zeismaaien met paard (Landschapsbeheer).
Oktober oogstfeest. Vanaf 16 maart 1x per 2 weken zaterdagochtend
tussen 10 en 12 uur werken. Zie bord. Hulp welkom, ook kinderen.
Koffiedrinken mag ook.

WIJ SCHILDERSWIJK/CENTRUM

vrijwilligerswerk?

Oosterstraat 48-2
9711 NW Groningen
050 367 72 02

ideeën?

wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl
Facebook: WIJ Schilderswijk/Centrum
www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk-schilderswijk-centrum
Openingstijden:
ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur
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Monumentje voor Annemieke

(wmo)
ondersteuning nodig?

een goed
gesprek?

Herfst: vitaminerijke bessen
u bent
van harte
welkom!

IMPRESSIE OOGSTFEEST
Hè, hè. Als laatste de tent van de
buurt teruggebracht met de kruiwagen.
Bedankt Jacob, bedankt Erwin. En ook
bedankt Rob voor de foto, en Grietje
en Hein van de wijkraad voor de steun.
En Anita voor de peren van je 100
jaar oude perenboom. We hebben
een geweldige middag gehad en we
hebben waardig afscheid genomen van
Annemieke.
De steen met door Theo gegraveerde
plaat staat op een sokkel naast het rek
met geschilderd hout. Vanuit haar raam
kon ze die plek zien. Rond 5 uur was er
een behoorlijke groep buurtbewoners.
Het ontroerde me en het laat zien dat
deze buurt er voor elkaar wil zijn. We
hebben haar leven herdacht. Ooit
was ze actief in de dichterswereld.
Daarom hebben we gedichten voor haar
gelezen. Dag Annemieke. We hopen dat
je nu rust hebt.

WIJ Schilderswijk/Centrum is er voor alle bewoners van: A-Kwartier,
Binnenstad, Binnenstad-Oost, Ebbingekwartier, Hortusbuurt,
Kostverloren, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt en Schildersbuurt.
activiteiten voor
de buurt?

BOOMGAARDGROEP
Liesbeth Cavé
boomgrd@xs4all.nl
0649416185

kopje thee
of koffie?

Zodra het kouder wordt, komen de vogels
dichterbij huis. Ze gaan nu actief op zoek
naar een plek waar ook in koude jaargetijden
wat te vinden is. Als u ze nu gaat voeren,
hebt u al snel stamgasten voor de winter.
Veel vogelsoorten eten nu ook de vitaminerijke
bessen uit de struiken in uw tuin.
Vetbollen en pinda’s zijn in dit jaargetijde geschikt om vogels mee
bij te voeren.

Om twee uur kwam onze wethouder
Roeland van der Schaaf een kijkje in
de boomgaard nemen. We hebben hem
de tuin laten zien. Hij vond het leuk en
heeft zelfs nog bloembolletjes in de
grond gestopt. En de Gezinsbode kwam
ook twee keer: vrijdag interview en bij
het feest. We hadden de gifvrije bollen,
speciaal geschikt voor bijen, hommels
en vlinders. Ine had weer allerlei
heerlijks: kweeperentaart, appeltaart,
vlierbloesemsap. Ik had ook materiaal
voor vetbollen, maar de meeste
buurtbewoners zaten lekker met elkaar
te klessebessen op het ruïnemuurtje en
de stoelen die Theo er neergezet had.
Volgend jaar weer.
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samen spelen
samen leren
en van alles uitproberen
van 2 tot 12 jaar:
Peuterschool
Kinderopvang
Schildersbuurt
Buitenschoolse opvang

ma

rigen!

voor 3 ja
agopvang

Nu ook d
eh

ld

WIJKPUZZEL
Opgave- 3Wij kpuzzel
2018
2018-3

nt

erg

two

Kindermiddag op woensdag
elke week een leuke activiteit
13.30 – 15.00 uur, 3 euro
voor alle kinderen

Verhuur voor buurt- en
Voor
meer
maatschappelijke
activiteiten

info:
www.de-bso.nl

www.huis-de-b.nl

ewe

Speel onbezorgd en vrij
en groei op
tot je mooiste jij
Kinderdagverblijf Little World

Een veilige basis
Veel plezier
Een warme sfeer
Spelenderwijs leren
Taco Mesdagplein 5
9718 KE Groningen
050 402 89 81
www.kdv-littleworld.nl

Adriaan van Ostadestraat 38 • 9718 RZ Groningen • 050-3130388

SPECIALISATIES

SPECIALISATIES
• Fysiotherapie

rt

Fitness
Personal Training
Voedingsadvies
Bodypump
Body Balance
Body Step
RPM / Spinning
Attack
Grit

te

Dry Needling

•

Eendrachtskade NZ 3 l 9718 BA Groningen l 050-3185639

Veel plezier!

de geur van kleurrijk eten
weerspiegelt mijn gedachten
van thuiskomen

• Fysiotherapie
Manuele therapie
Dit buurtpand Op Mars aan de
 Manuele therapie
Sh’Bam
H.W.
Mesdagstraat 72 is te huur en
•
Sport
fysiotherapie
 Sport fysiotherapie
Hardlooptraining
geschikt voor kleine gezelschappen.
Psychosomatische
fysiotherapie
• Psychosomatische
Fit 55+
fysiotherapie
Het
beschikt over een keukentje en een
Body
• Shape
Revalidatie
(hart/long/operatie)
Revalidatie
(hart/long/operatie)
Aerobic/Dance
Hilo tijdens/
 Bekkenpijn
open vergaderruimte.
• Combat
Bekkenpijn tijdens/na zwangerschap
Body
na zwangerschap
Op Mars wordt beheerd door de wijkraad
Step
Incontinentieklachten
• Incontinentieklachten
Schilderswijk en is ideaal voor een
Kombi
• Thuiszorgtherapie
Thuiszorgtherapie
BBB
vergadering of een cursus.
 Dry Needling

info@sportief90.nl l www.sportief90.nl l sportief90

Deze keer maken we een wandeling door de wijk.
De route is op het kaartje aangegeven. Start en
finish zijn bij basisschool De Petteflet in
Kostverloren. Onderweg kom je schuin omhoogkijkend, langs punten die zijn afgebeeld op de
foto’s. Alleen staan de foto’s niet in de juiste
volgorde. Wanneer je de lettercombinaties boven
de foto’s in de volgorde van de wandeling achter
elkaar zet, en op de juiste plekken spaties en
eventueel leestekens plaatst, lees je de titel van
een boek en de naam van de auteur ervan.

Fysiotherapie90
Hoendiep 1
De Omhelzing

De Omhelzing,
Biologisch Indonesisch eten

FITHEIDSCENTRUMHOENDIEP
HOENDIEP
FITHEIDSCENTRUM
Openingstijden:
U
bijbij
onsons
sporten
onder
Ukunt
kuntook
ook
sporten
onder professionele begeleiding.
Dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur
professionele begeleiding.
Zondag vanaf 14.00 uur.
•

Oplossing Wij kpuzzel 2018-2

Oplossing 2018-2
Bovenste deel (twee letters eraf, één erbij): bewaken, wankel, kabel, kaal,
lek, ik
Onderste deel (één eraf, twee erbij): ik, nek, eind, eiken, piepen, spieden,
hoendiep


•

•
• Fysiotherapie
•
• Sportblessures

•
• Rug- en nekklachten

55+ Training

55+
Training
Indoor
bootcamp!
Indoor bootcamp!
Fitheidstraining
Fitheidstraining
Totaal
groepstraining
Totaal
FITFIT
groepstraining
• 2x per
week inloopspreekuur
Personal
training
Personal training

• Oefentherapie bij o.a.
COPD, hartaandoeningen
en systeemziekten

• Geen wachtlijsten,
snel een afspraak

• Ook ’s avonds geopend

I www.fysiotherapie90.nl

FYSIOTHERAPIE90
050 – 571171 57
T 050 – 711 90 51 /HOENDIEP

info@fysiotherapiesportief90.nl l www.fysiotherapiesportief90.nl
fysiotherapiesportief90
Eendrachtskade NZ 3 l 9718 BA Groningen l 050-3070077

www.fysiotherapie90.nl
E info@fysiotherapienegentig.nl
050 – 711 90 51 / 050 – 571 71 57
info@fysiotherapienegentig.nl

> Buurtdiner elke woensdag 2 gangen menu € 15,00
> Maaltijd bezorgen in uw wijk
> Dinsdag ‘Vegadag’:
We koken alleen vegetarisch en veganistisch
> Zondag activiteiten vanaf 14.00 uur;
eten en culturele beleving
> En natuurlijk Indonesisch eten à la carte
Voor meer info:
www.de-omhelzing.nl (vanaf 1 maart)
Of via e-mail: post@de-omhelzing.nl
Telefoon (050) 318 15 33

Contact persoon Hein Pronk tel 050-3120962
Jacob van Ruysdaelstraat 2
of even een
mailtje naar het
Groningen
secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

ACTIE ZONNESCHIJN
SCHILDERSWIJK

Pegasus Siena dames

Pegasus Siena e-bike nu
van € 2299,- voor € 2099,Met Bosch middenmotor en 300
watt accu, 7 versnellingen en
shimano rollerbrakes.

Pegasus Siena heren

Verkrijgbaar in diverse framematen.
Met Bosch performance motor 2016.
Kleur: grijs/mat.

Jouw eigen
elektrische fiets voor
€54,99 per maand
Voordelen Gazelle Privé Plan:
✔ De meest verkochte elektrische fiets
van Nederland (Orange C7+ HF)
✔ ANWB Fietsverzekering + Pechhulp
✔ Verlengde Garantie
✔ Betrouwbare financiering
(afbetaling in 48 termijnen)
✔ Direct eigenaar van de e-bike
✔ Pakketkorting € 249,-

Stuurwold Tweewielers voor al uw fietsplezier!
• Specialist in e-bikes
• Reparaties van alle
merken fietsen
• Leenfiets bij reparatie
• Huurfietsen

Stuurwold
Tweewielers

Openingstijden:
Ma t/m vr: 08:00 – 18:00
Za: 09:00 – 16:00

t: 050-312 98 72
e: info@stuurwold.com
w: www.stuurwold.com

Friesestraatweg 7
9718 NA GRONINGEN

